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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Diferenciace a revitalizace sídlišť v České Lípě     

Autor práce: Ondřej Sládeček   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Téma prostorových vzorců revitalizace sídlišť je ryze geografickým tématem a považuji za jej za 

dobře zvolené. Cíle a výzkumné otázky jsou definovány jasně a přiměřeně diplomové práci. Nejprve 

se autor zabývá obecnějšími vzorci revitalizace sídlišť v České Lípě, poté se zaměřuje na analýzu 

faktorů, které mohou rozdílně ovlivňovat postup revitalizace. Autor si vybral aktuální téma řešené 

v rámci urbánní geografie a přispívá do mozaiky výzkumu českých sídlišť. Ocenit lze zaměření se na 

město střední velikosti, která bývají často stranou zájmu výzkumníků a výzkumnic. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Ve druhé kapitole autor představuje přehled literatury věnující se různým tématům výzkumu sídlišť 

v Česku a postsocialistické Evropě, ač je spíše na popisné úrovni. Třetí a pátá kapitola poskytuje 

především širší kontextuální informace o historii panelových sídlišť a formách vlastnictví bytových 

domů a financování jejich revitalizace. Stežejní část práce s literaturou je pak odvedena ve čtvrté 

kapitole o samotné revitalizaci sídlišť a relevantních konceptech. Obecně autor pracuje s poměrně 

širokým záběrem titulů domácí i zahraniční literatury a dokazuje, že jeho práce s literaturou je na 

dobré úrovni.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika je popsána v šesté kapitole práce. Výzkumné metody byly zvoleny dobře s ohledem na cíle 

práce (terénní výzkum a sběr dat o postupu revitalizace sídlišť, analýza dostupných statistických dat, 

řízené rozhovory s vybranými aktéry). Do zpracování diplomové práce bohužel výrazně zasáhly 

problémy spojené s epidemií covid-19, což zejména znemožnilo provedení více řízených rozhovorů. 

Nicméně vzhledem k tomu, že je práce založena dostatečně na jiných zdrojích dat (z terénního 

šetření a oficiálních statistik), není toto výrazným problémem.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

V analytické části práce (kapitolách 7-9) se autor nejprve věnuje kontextu, který je důležitý pro 

hlavní analýzu; a sice historii a charakeristice města, analýze struktury vlastníků panelových domů a 

analýze dokumentů týkajících se českolipských sídlišť. Stěžejní část práce je pak v kapitole 10, ve 

které již je analyzován prostorový vzorec revitalizace a jeho podmíněnosti. Analýzy jsou provedeny 

pečlivě a zjištění založená na práci s kvantitativními daty jsou vhodně doplněna citacemi 
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z rozhovorů, které obohacují interpretaci. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V poslední jedenácté kapitole autor shrnuje svá předchozí zjištění a odpovídá na výzkumné otázky, 

které byly uvedeny v úvodu práce. Svá zjištění částečně zasazuje do kontextu již publikovaných 

studií. Autor jasně přiznává limity svého výzkumu a diskutuje jejich vliv na schopnost popsat stav a 

podmíněnosti revitalizace českolipských sídlišť. Nabízí též témata pro další výzkum. Na konci závěru 

pak poskytuje svůj výhled budoucí revitalizace. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

K formálním náležitostem práce nemám připomínek. Po formální stránce je práce pečlivě 

zpracována. Byť je text často velmi popisný, je napsán srozumitelně a bez většího množství překlepů. 

Text vhodně doplňují pěkně zpracované grafické prvky. Jde zejména o velmi hezky zpracované 

mapy, fotografie a také o grafy a tabulky, jejichž kvalita zpracování je na průměrné úrovni. Některé 

části vybraných kapitol jsou poměrně dlouhé (a i text celkově), nicméně musím ocenit, že byl autor 

byl schopen původní text draftu diplomové práce docela výrazně zkrátit. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Přístup Ondřeje Sládečeka ke zpracování práce byl aktivní. Byť jde o na jedné straně o práci 

založenou na poměrně jednoduchých analýzách, jde o téma a typ území, kterému se ještě v českém 

prostoru nevěnovalo tolik pozornosti, která by jim příslušela. Zpracování diplomové práce byl 

věnován dostatek času a píle. Ačkoliv jsou v práci – ostatně jako ve většině diplomových prací – 

části, které by bylo možné vylepšit, chci velice po ocenit, že jednotlivé části textu a analýz doznaly 

v průběhu jejich zpracování velkého vylepšení. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Analýza souvislostí postupu revitalizace jednotlivých sídlišť a sociodemografických struktur 

obyvatel je založena mj. na deset let starých datech ze Sčítání lidu, domů a bytů. Jak myslíte, 

že by se změnily výsledky, pokud byste měl k dispozici nejnovější (letošní) data? 
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2. Myslíte, že epidemie covid-19 a zavýšení času straveného doma nebo v okolí bydliště nějak 

proměnila vztah obyvatel sídlišť k jejich bytu a čtvrti a může to mít vliv na další postup 

revitalizace? 

 

Datum: 9. 9. 2021  

Autor posudku: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.  

 

Podpis: 


